
 

Platné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, s vyznačením navrhovaných 

změn a doplnění k 1. lednu 2016 

 

§ 13c  

 

Zrušení povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně 

z moci úřední  

Správce daně zruší povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od 

daně rovněž, pokud  

  

a) byl vybraný výrobek osvobozený od daně použit na jiný účel, než který byl v tomto 

povolení uveden, a uživatel ve stanovené lhůtě nezaplatil daň, nebo  

b) uživatel po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bez vážných nebo 

objektivních důvodů neuskuteční nákup vybraných výrobků osvobozených od daně 

podle tohoto povolení.  

 

§ 20 

Zrušení povolení k provozování daňového skladu z moci úřední  

(1) Správce daně zruší povolení k provozování daňového skladu rovněž, pokud 

provozovatel daňového skladu po dobu 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bez vážných 

nebo objektivních důvodů neprovozuje daňový sklad.  

(2) Pokud bylo povolení k provozování daňového skladu zrušeno z moci úřední, s 

výjimkou zrušení podle odstavce 1, správce daně zruší všechna ostatní povolení k 

provozování daňového skladu, která byla tomuto provozovateli daňového skladu vydána.  

(3) Pokud bylo povolení k provozování daňového skladu zrušeno z moci úřední, s 

výjimkou zrušení podle odstavce 1, může osoba, jíž bylo toto povolení zrušeno, podat návrh 

na vydání povolení k provozování daňového skladu nejdříve po uplynutí 2 let od zrušení 

tohoto povolení.  

 

§ 22b  

Zrušení povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků z moci úřední  

(1) Správce daně zruší povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků rovněž, 

pokud oprávněný příjemce po dobu 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bez vážných 

nebo objektivních důvodů nepřijímá vybrané výrobky.  

(2) Pokud bylo povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků zrušeno z moci 

úřední, s výjimkou zrušení podle odstavce 1, může osoba, jíž bylo toto povolení zrušeno, 

podat návrh na vydání povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků nejdříve po 

uplynutí 2 let od zrušení tohoto povolení.  
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§ 33d  

Zrušení povolení pro zasílání vybraných výrobků z moci úřední  

Správce daně zruší povolení pro zasílání vybraných výrobků rovněž, pokud zástupce pro 

zasílání vybraných výrobků po dobu 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bez vážných 

nebo objektivních důvodů nevykonává činnost, která je předmětem povolení.  

 

§ 42c 

 

Uvolnění zajištěných vybraných výrobků nebo dopravního prostředku  

 

(1) Správce daně rozhodne o uvolnění  

a) zajištěných vybraných výrobků, pokud se prokáže, že s nimi nebylo nakládáno způsoby 

uvedenými v § 42 odst. 1 nebo 2, nebo  

b) dopravního prostředku, pokud se prokáže, že s vybranými výrobky, které tento dopravní 

prostředek dopravoval, nebylo zacházeno způsoby uvedenými v § 42 odst. 1.  

(1) Správce daně rozhodne o uvolnění zajištěných vybraných výrobků, pokud 

a) s nimi nebylo nakládáno způsoby uvedenými v § 42 odst. 1 nebo 2,  

b) vybrané výrobky, které byly dopravovány s dokladem podle § 42 odst. 1 

obsahujícím nesprávné nebo nepravdivé údaje, byly zdaněny nebo byly nabyty 

oprávněně bez daně, nebo 

c) vybrané výrobky, které byly skladovány s dokladem podle § 42 odst. 2 obsahujícím 

nesprávné nebo nepravdivé údaje, byly zdaněny. 

(2) Správce daně rozhodne o uvolnění dopravního prostředku, pokud 

a) s vybranými výrobky, které tento dopravní prostředek dopravoval, nebylo 

zacházeno způsoby uvedenými v § 42 odst. 1, nebo 

b) vybrané výrobky, které byly tímto dopravním prostředkem dopravovány 

s dokladem podle § 42 odst. 1 obsahujícím nesprávné nebo nepravdivé údaje, byly 

zdaněny nebo byly nabyty oprávněně bez daně.  

 

(2) (3) Správce daně může rozhodnout o uvolnění dopravního prostředku, je-li hodnota 

dopravního prostředku ve zjevném nepoměru k výši daně, která měla být vyměřena z 

vybraných výrobků, které byly zajištěny.  

  

(3) (4) Uvolněné vybrané výrobky nebo dopravní prostředek se bez zbytečného odkladu 

vrátí osobě, u níž byly vybrané výrobky zjištěny. Nelze-li vybrané výrobky nebo dopravní 

prostředek této osobě vrátit, vrátí se vlastníkovi. Správce daně, který rozhodl o uvolnění 

zajištěných vybraných výrobků nebo dopravního prostředku, sepíše o jejich vrácení protokol.  

 

§ 42e 

Náhrada nákladů  

(1) Náhradu nákladů za uskladnění zajištěných vybraných výrobků a dopravního 

prostředku v řízení o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku stanoví 

správce daně nejpozději do 120 dní od právní moci rozhodnutí o propadnutí nebo zabrání 

vybraných výrobků nebo dopravního prostředku.  
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(2) Náhradu nákladů na zničení nebo fyzickou likvidaci vybraných výrobků předepíše 

správce daně rozhodnutím nejpozději do 60 dní ode dne zničení nebo fyzické likvidace těchto 

vybraných výrobků.  

(3) Správce daně stanoví výši náhrady nákladů podle odstavce 1, dosahuje-li tato 

výše alespoň 100 Kč. 

(3) (4) Náhrada nákladů podle odstavců 1 a 2 je splatná nejpozději do 30 dní od právní 

moci rozhodnutí o předepsání náhrady nákladů k úhradě.  

(4) (5) Náhrada nákladů je příjmem státního rozpočtu.  

 

 

§ 57  

Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou 

prvovýrobu  

(1) Nárok na vrácení daně vzniká osobě podnikající podle zákona upravujícího 

zemědělství, která provozuje zemědělskou prvovýrobu. Podmínkou nároku na vrácení daně je, 

že tato osoba nakoupila minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) a § 45 odst. 2 písm. c) 

a j) za cenu obsahující daň nebo tyto oleje vyrobila a tyto nakoupené nebo vyrobené minerální 

oleje prokazatelně použila pro zemědělskou prvovýrobu. Nárok na vrácení daně vzniká dnem 

spotřeby těchto minerálních olejů pro stanovený účel.  

(2) Nárok na vrácení daně podle odstavce 1 se nevztahuje na toho, komu byla vrácena 

daň z uvedených minerálních olejů podle § 15 nebo 15a. Nárok na vrácení daně rovněž 

nevzniká osobě, která je ke dni podání daňového přiznání v likvidaci nebo úpadku, úpadku 

nebo která je povinna navrátit veřejnou podporu v návaznosti na rozhodnutí Evropské 

komise, jímž byla podpora poskytnutá této osobě prohlášena za protiprávní a 

neslučitelnou s vnitřním trhem. 

(3) Zemědělskou prvovýrobou se pro účely spotřebních daní rozumí rostlinná výroba 

včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, pěstování zeleniny, hub, okrasných květin, 

dřevin, léčivých a aromatických rostlin na pozemcích vlastních nebo propachtovaných, 

případně na pozemcích obhospodařovaných z jiného právního důvodu.  

(4) Osoba, které vznikl nárok na vrácení daně podle odstavce 1, má pro tento účel 

postavení daňového subjektu bez povinnosti se registrovat.  

(5) Daň se vrací ve výši 40 % daně, která byla zahrnuta do ceny nakoupených 

minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) nebo v § 45 odst. 2 písm. j), a ve výši 57 

% daně, která byla zahrnuta do ceny nakoupených minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 

písm. c), platné v den jejich uvedení do volného daňového oběhu.  

(6) Nárok na vrácení daně se prokazuje  

a) dokladem o prodeji minerálních olejů uvedených v odstavci 1 a  

b) evidencí o skutečné spotřebě minerálních olejů uvedených v odstavci 1.  

(7) Nárok na vrácení daně se v případě, kdy osoba uvedená v odstavci 1 spotřebované 

minerální oleje uvedené v odstavci 1 sama vyrobila, prokazuje interním dokladem namísto 

dokladu o prodeji minerálních olejů uvedených v odstavci 1.  

(8) Na dokladu o prodeji minerálních olejů uvedených v odstavci 1, který je prodávající 

povinen při prodeji bezodkladně vydat, musí být uvedeny tyto náležitosti:  

a) obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo prodávajícího,  
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b) obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li 

přiděleno, nebo datum narození kupujícího,  

c) množství minerálních olejů uvedených v odstavci 1 v jednotkách podle § 47 odst. 1, 

jejich obchodní označení a kód nomenklatury,  

d) sazba spotřební daně platná v den uvedení minerálních olejů uvedených v odstavci 1 do 

volného daňového oběhu,  

e) výše spotřební daně celkem, 

f) datum vystavení dokladu o prodeji, 

g) číslo dokladu o prodeji.  

(9) Na interním dokladu podle odstavce 7 musí být uvedeny tyto náležitosti:  

a) obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo nebo 

datum narození výrobce,  

b) množství minerálních olejů uvedených v odstavci 1 v jednotkách podle § 47 odst. 1, 

obchodní označení a kód nomenklatury,  

c) sazba spotřební daně platná v den uvedení minerálních olejů uvedených v odstavci 1 do 

volného daňového oběhu,  

d) výše spotřební daně celkem,  

e) datum vystavení interního dokladu,  

f) číslo interního dokladu.  

(10) Obchodní označení podle odstavce 8 písm. c) nebo podle odstavce 9 písm. b) musí 

být uvedeno dostatečně přesným termínem, který umožní zjištění totožnosti minerálního oleje 

uvedeného v odstavci 1 tak, aby bylo možné jednoznačně stanovit, jaká sazba daně je pro 

tento výrobek stanovena.  

(11)  Nárok na vrácení daně lze uplatnit v daňovém přiznání poprvé do 25. dne měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl, nejpozději však do 2 měsíců 

ode dne, kdy mohl být nárok uplatněn poprvé. Jestliže v této lhůtě nebyl nárok na vrácení 

daně uplatněn, nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit 

navrácení v předešlý stav. Vznikne-li vyměřením nároku na vrácení daně vratitelný přeplatek, 

vrátí se bez žádosti do 30 kalendářních dní ode dne následujícího po jeho vzniku. 

(12) Dodatečné daňové přiznání na zvýšení nároku na vrácení daně lze podat nejpozději 

do 2 měsíců ode dne, kdy nárok na vrácení daně mohl být naposledy uplatněn. Pokud v této 

lhůtě nebylo dodatečné daňové přiznání předloženo, nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu 

nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav. 

(13) Prováděcí právní předpis stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení daně z 

minerálních olejů uvedených v odstavci 1, spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, způsob 

a podmínky vedení dokladů a evidence podle odstavců 6 až 9.  

 

§ 60d  

Zrušení povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného 

daňového oběhu z moci úřední  

(1) Správce daně zruší povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do 

volného daňového oběhu rovněž, pokud držitel tohoto povolení  

a) opakovaně porušil povinnosti stanovené v § 60 odst. 3 až 9 a 11, nebo  

b) po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců bez vážných nebo objektivních 

důvodů neuskuteční nákup zkapalněných ropných plynů podle tohoto povolení. 
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(2) Pokud bylo povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného 

daňového oběhu zrušeno z moci úřední, může osoba, jíž bylo toto povolení zrušeno, podat 

návrh na vydání povolení k provozování daňového skladu nejdříve po uplynutí 2 let od 

zrušení tohoto povolení; to se nevztahuje na zrušení podle odstavce 1 písm. b).  

§ 104 

Sazby a výpočet daně z tabákových výrobků 

(1) Sazby daně jsou stanoveny takto: 

Text 
Sazba daně 

Procentní část Pevná část Minimální 

cigarety 27 % 1,29 Kč/kus 
celkem nejméně však 

2,37 Kč/kus 

doutníky, 

cigarillos  
1,42 Kč/kus 

 

tabák 

ke kouření  
1 860,00 Kč/kg 

 

(1) Sazby daně jsou stanoveny takto: 

Text 
Sazba daně 

Procentní část Pevná část Minimální 

cigarety 27 % 1,39 Kč/kus 
celkem nejméně však 

2,52 Kč/kus 

doutníky, 

cigarillos 
  1,64 Kč/kus   

tabák 

ke kouření 
  2 142 Kč/kg   

(2) Výše daně u doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření se vypočítá jako součin základu 

daně a pevné sazby daně, přičemž pro výpočet daně z tabáku ke kouření je rozhodující 

hmotnost tabáku ke kouření v okamžiku vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit. 

(3) Výše daně u cigaret při použití pevné části a procentní části sazby daně se vypočítá 

jako součet následujících položek: 

a) součin procentní části sazby daně a ceny pro konečného spotřebitele těchto cigaret dělený 

stem, 

b) součin pevné části sazby daně a počtu kusů. 

(4) Výše daně u cigaret při použití minimální sazby daně se vypočítá jako součin 

minimální sazby daně a počtu kusů. 

(5) Tabákový provazec v délce do 80 mm včetně se považuje za 1 kus cigarety. 

(6) Tabákový provazec delší než 80 mm, ne však delší než 110 mm, se považuje 

za 2 kusy cigaret. Tabákový provazec delší než 110 mm, ne však delší než 140 mm, 

se považuje za 3 kusy cigaret. Každých dalších, i započatých, 30 mm tabákového provazce 

se považuje za další 1 kus cigarety. 
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(7) Je-li výše daně u cigaret vypočtená při použití pevné a procentní části sazby daně 

nižší než výše daně vypočtená při použití minimální sazby daně, použije se výše daně 

vypočtená při použití minimální sazby daně. 
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Platné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, s vyznačením navrhovaných 

změn a doplnění k 1. lednu 2017 

§ 104 

Sazby a výpočet daně z tabákových výrobků 

(1) Sazby daně jsou stanoveny takto: 

Text 
Sazba daně 

Procentní část Pevná část Minimální 

cigarety 27 % 1,39 Kč/kus 
celkem nejméně však 

2,52 Kč/kus 

doutníky, 

cigarillos  
1,64 Kč/kus 

 

tabák 

ke kouření  
2 142 Kč/kg 

 

(1) Sazby daně jsou stanoveny takto: 

Text 
Sazba daně 

Procentní část Pevná část Minimální 

cigarety 27 % 1,42 Kč/kus 
celkem nejméně však 

2,57 Kč/kus 

doutníky, 

cigarillos 
  1,67 Kč/kus   

tabák 

ke kouření 
  2 185 Kč/kg   

(2) Výše daně u doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření se vypočítá jako součin základu 

daně a pevné sazby daně, přičemž pro výpočet daně z tabáku ke kouření je rozhodující 

hmotnost tabáku ke kouření v okamžiku vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit. 

(3) Výše daně u cigaret při použití pevné části a procentní části sazby daně se vypočítá 

jako součet následujících položek: 

a) součin procentní části sazby daně a ceny pro konečného spotřebitele těchto cigaret dělený 

stem, 

b) součin pevné části sazby daně a počtu kusů. 

(4) Výše daně u cigaret při použití minimální sazby daně se vypočítá jako součin 

minimální sazby daně a počtu kusů. 

(5) Tabákový provazec v délce do 80 mm včetně se považuje za 1 kus cigarety. 

(6) Tabákový provazec delší než 80 mm, ne však delší než 110 mm, se považuje 

za 2 kusy cigaret. Tabákový provazec delší než 110 mm, ne však delší než 140 mm, 

se považuje za 3 kusy cigaret. Každých dalších, i započatých, 30 mm tabákového provazce 

se považuje za další 1 kus cigarety. 

(7) Je-li výše daně u cigaret vypočtená při použití pevné a procentní části sazby daně 

nižší než výše daně vypočtená při použití minimální sazby daně, použije se výše daně 

vypočtená při použití minimální sazby daně. 
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Platné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, s vyznačením navrhovaných 

změn a doplnění k 1. lednu 2018 

§ 104 

Sazby a výpočet daně z tabákových výrobků 

(1) Sazby daně jsou stanoveny takto: 

Text 
Sazba daně 

Procentní část Pevná část Minimální 

cigarety 27 % 1,42 Kč/kus 
celkem nejméně však 

2,57 Kč/kus 

doutníky, 

cigarillos  
1,67 Kč/kus 

 

tabák 

ke kouření  
2 185 Kč/kg 

 

(1) Sazby daně jsou stanoveny takto: 

Text 
Sazba daně 

Procentní část Pevná část Minimální 

cigarety 27 % 1,46 Kč/kus 
celkem nejméně však 

2,63 Kč/kus 

doutníky, 

cigarillos 
  1,71 Kč/kus   

tabák 

ke kouření 
  2 236 Kč/kg   

(2) Výše daně u doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření se vypočítá jako součin základu 

daně a pevné sazby daně, přičemž pro výpočet daně z tabáku ke kouření je rozhodující 

hmotnost tabáku ke kouření v okamžiku vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit. 

(3) Výše daně u cigaret při použití pevné části a procentní části sazby daně se vypočítá 

jako součet následujících položek: 

a) součin procentní části sazby daně a ceny pro konečného spotřebitele těchto cigaret dělený 

stem, 

b) součin pevné části sazby daně a počtu kusů. 

(4) Výše daně u cigaret při použití minimální sazby daně se vypočítá jako součin 

minimální sazby daně a počtu kusů. 

(5) Tabákový provazec v délce do 80 mm včetně se považuje za 1 kus cigarety. 

(6) Tabákový provazec delší než 80 mm, ne však delší než 110 mm, se považuje 

za 2 kusy cigaret. Tabákový provazec delší než 110 mm, ne však delší než 140 mm, 

se považuje za 3 kusy cigaret. Každých dalších, i započatých, 30 mm tabákového provazce 

se považuje za další 1 kus cigarety. 

(7) Je-li výše daně u cigaret vypočtená při použití pevné a procentní části sazby daně 

nižší než výše daně vypočtená při použití minimální sazby daně, použije se výše daně 

vypočtená při použití minimální sazby daně. 
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